
JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2018.(XII.13.) SZÁMÚ RENDELETE 

A KÖZSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 

 

Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy Jászágó Község Önkormányzata művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza 
az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját, mértékét. 

 

Jászágó Község Önkormányzatának közművelődési alapszolgáltatásai 

2. § 

 

(1) Jászágó Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) a település minden 
lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. 

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 
alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működtetésének támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  
e) amatőr alkotó – és előadó- művészeti tevékenységek feltételeinek a biztosítása,  
f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét, 
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt. 



(4) Az önkormányzat biztosítja a lakosságnak a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban 
rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit. 
 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai: 

3. § 
 

(1)  A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei: 
a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem 

elkötelezett. 
b) Az önkormányzat közművelődési megállapodást megkötésével segítheti a rendeletben 

meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati 
fenntartású intézmények, vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el. 

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is 
végző gazdálkodó szervezetek közreműködését. 

d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről 
megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

(2)  A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai: 
a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése. 
c) Az ifjúság kulturális éltének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. 
d) Az időskorú lakosság közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. 
e) A különböző életkorú csoportok kulturális tevékenyégének segítése. 
f) Az élet minőségének, az ünnepek örömének gazdagítása. 
g) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.  

 

Az önkormányzati közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Művelődési Ház és 
Könyvtár (5124 Jászágó, Kókai tér 4.) közösségi színtéren látja el. 

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézettel könyvtárellátási szolgáltatás 
nyújtására kötött megállapodás alapján történik. 

 

5. § 
 

(1) A Művelődési Ház keretei között ellátandó feladatok: 
a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, 

lokálpatriotizmus erősítése. 



b) A magyar kultúra értékeinek közvetítése. 
c) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése. 
d) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, 

szórakozási alkalmak biztosítása. 
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. 

 
(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok: 

a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező 
feladatából eredő teendőket, működteti a könyvtári szolgáltató helyet. 

b) Gondoskodik a helyiségek fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a 
berendezések biztosításáról. 

c) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségeinek működési 
feltételeiről. 

d) Rendszeres nyitva tartással teszi lehetővé a könyvtári szolgáltatások igénybevételét 
a lakosság számra. 

e) Gondoskodik a szolgáltatást végző személy alkalmazásáról. 
f) A lakosságnak térítésmentesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat. 
g) Az elektronikus információszolgáltatások igénybevételéhez megfelelő internet 

elérést biztosít. 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

6. § 

Az önkormányzat e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait éves 
költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó állami 
hozzájárulás és egyéb támogatás, saját bevétel, illetve egyéb szervezetektől pályázati úton 
elnyerhető pályázati összeg. 

 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

7. § 
 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 
a) a Jászágón működő civil szervezetekkel, alapítványokkal, kulturális hagyományőrző, 

tevékenységet végző szervezetekkel, csoportokkal (Ágóiak Baráti Egyesülete, Jászágó 
Község Polgárőr Egyesület, Jászágói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Jászágó Szeme 
Fénye Alapítvány, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Iskolai- Óvodai Szülői Szervezet, 
Népdalkör, Öltés Klub, Baba- Mama Klub) 

b) oktatási és nevelési intézményekkel, 
c) egyházzal. 

A Művelődési Ház és Könyvtárat, mint közösségi színteret térítésmenetesen rendelkezésre 
bocsátja közgyűléseik, rendezvényeik megtartása céljából. 



A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

8. § 
 

(1) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket Jászágó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
gyakorolja, ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

 

Egyéb rendelkezések 

9. § 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete érdekében legfeljebb 
hároméves időtartamra egy- egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. 

 

Záró rendelkezések 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 5/2002.(I.22.) rendelet. 

 

 

 

 

      Mozsár Lászlóné        dr. Kundrák István 

polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december 13. 

 

 

                                                                                                                 dr. Kundrák István 

                                                                                                                         jegyző 


